
 

 

Begues, 29 de novembre de 2022 
 
 

BASES DELS PREMIS ÀNIMA BEGUETANA 2023 
 
1. L'Ajuntament de Begues convoca els Premis Ànima Beguetana 

2023 en favor de persones, físiques o jurídiques, públiques o 
privades de qualsevol nacionalitat, com a reconeixement a la seva 
tasca per la seva contribució a valors en diferents camps derivats 
d'una trajectòria exemplar o d’uns assoliments individuals o 
col·lectius que contribueixin al bon nom de Begues i a la seva 
projecció dins i/o fora del municipi. 
 

2. Els guardons es convoquen en les següents categories: 
- Premi Ànima Beguetana d’acció cívica i social 
- Premi Ànima Beguetana de valors comunitaris 
- Premi Ànima Beguetana d’economia, treball o empresa 
- Premi Ànima Beguetana d’ambaixador/a local 
- Premi Ànima Beguetana a proposta popular 
- Premi Ànima Beguetana d'Honor  

 
Aquestes categories no tindran un caràcter limitatiu, podent-se 
incloure alguna categoria addicional en àmbits temàtics concrets.  
 
3. Les categories tenen per objecte guardonar les següents accions:  
 

a) Premi Ànima Beguetana d’acció cívica i social 
S'atorgarà a aquelles persones, físiques o jurídiques, públiques o 
privades, de qualsevol nacionalitat, la iniciativa social de les 
quals contribueixi a la projecció social del municipi, reverteixi en 
una millor convivència o major benestar de la ciutadania 
beguetana o faci referència a un projecte desenvolupat d’interès 
en l’àmbit objecte del guardó. 
 

b) Premi Ànima Beguetana de valors comunitari 
S'atorgarà a aquelles persones, físiques o jurídiques, públiques o 
privades, de qualsevol nacionalitat, la iniciativa de les quals 
contribueixi a la projecció col·lectiva del municipi des de la 
perspectiva de l’acció desenvolupada en algun àmbit vinculat als 
valors que ens són comuns, reverteixi en una millor servei a la 
ciutadania beguetana o faci referència a un projecte 
desenvolupat d’interès en l’àmbit objecte del guardó. 



 

 

 
c) Premi Ànima Beguetana d’economia, treball o empresa 

S'atorgarà a aquelles persones, físiques o jurídiques, públiques o 
privades, de qualsevol nacionalitat, la iniciativa social de les 
quals contribueixi a la projecció econòmica del municipi, 
reverteixi en un benefici de la ciutadania beguetana o faci 
referència a un projecte desenvolupat d’interès en l’àmbit 
objecte del guardó. 
 

d) Premi Ànima Beguetana d’ambaixador/a local 
S'atorgarà a aquelles persones, físiques o jurídiques, públiques o 
privades, de qualsevol nacionalitat, que, per la seva raó de ser o 
desenvolupament personal i/o professional, defensin els 
interessos col·lectius del poble i projectin el seu nom fora de les 
nostres fronteres, o bé desenvolupant la seva tasca personal i/o 
professional fora de Begues, aquesta tingui una repercussió 
positiva en el poble i el seu nom. 
 

e) Premi Ànima Beguetana a proposta popular 
S'atorgarà a aquelles persones, físiques o jurídiques, públiques o 
privades, de qualsevol nacionalitat, proposades per la ciutadania 
beguetana a través dels canals que s’habilitaran a tal efecte, els 
valors i trajectòria de les quals guardin consonància amb els 
objectius generals d’aquesta convocatòria 
 

f) Premi Ànima Beguetana d'Honor  
S'atorgarà a aquelles persones, físiques o jurídiques, públiques o 
privades, de qualsevol nacionalitat, que hagin destacat de forma 
molt rellevant en qualsevol activitat, social o professional, en el 
si de l’activitat quotidiana del municipi. 

 
Si es decidís incorporar alguna categoria addicional, aquesta haurà de 
guardar consonància amb els objectes descrits en aquest punt, 
vinculats a l’àmbit sectorial en el qual s’emmarqui la categoria.  
 
4. Podran ser beneficiaris d’aquests premis les persones físiques o 

jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat, que 
reuneixin els requisits que en cada cas exigeixin les bases de la 
convocatòria dels mateixos. 
 



 

 

5. Els premis no tindran dotació econòmica i consistiran en el 
lliurament d’una peça artística, un diploma acreditatiu i un obsequi 
institucional. 

 
6. La presentació de candidatures a la categoria d’aportació popular 

es realitzarà pels mitjans i en els terminis que s’estableixin a través 
dels canals de comunicació municipals.  

 
7. Per a la resta de categories es crearà una comissió de propostes 

integrada per tècnics/ques o persones de referència de les àrees, 
departaments i serveis municipals següents: 

o Alcaldia i Protocol 
o Cultura 
o Medi Ambient 
o Participació Ciutadana i Gent Gran 
o Educació 
o Comerç i Promoció econòmica 
o Joventut 
o Esports 
o Igualtat 
o Comunicació 
o Biblioteca La Ginesta 
o Centre Cívic El Roure 

 
Correspondrà a aquesta comissió aportar propostes de persones, 
entitats i/o col·lectius que, havent destacat en algun dels àmbits 
objecte dels premis, puguin esdevenir candidats o candidates a 
alguna de les categories.  
 

8. Es composarà un jurat, la missió del qual serà examinar les 
candidatures presentades per la Comissió de Propostes i les 
recollides en el procés d’aportació popular, per a decidir els/les 
guardonats o, en el seu cas, la declaració d’alguna categoria com 
a deserta. El jurat estarà format per: 

 
- Alcaldessa de Begues (presidenta del jurat). 
- Tècnic/a del Servei de Comunicació (secretari/a del jurat). 
- Tècnic/a municipal en representació de la comissió de 

propostes presentades. 
- Tres persones guardonades (a títol individual o en 

representació d’entitats o col·lectius) en l’edició 2022 dels 
Premis Ànima Beguetana.  



 

 

 
9. La decisió del jurat serà inapel·lable. 

 
10. Els noms de les persones o entitats guanyadores es donaran a 

conèixer en una cerimònia que tindrà lloc al Teatre El Goula al 
voltant de la Festa Major d’hivern de Begues. 

 
11. El jurat podrà resoldre totes aquelles qüestions no estipulades en 

aquestes bases deixant-ne constància a l’acta.  
 


